


GERAL:  Conceber projeto político-pedagógico, arquitetônico e de 

viabilidade financeira de uma Escola Sustentável de Ensino Médio do LN. 

  

ESPECÍFICOS:  

1) Pesquisar sobre tema, público-alvo, experiências similares, demandas 

no mercado de trabalho, metodologias, processos educacionais e 

legais; 

2) Elaborar o Projeto Político-pedagógico, incluindo diretrizes para a 

construção arquitetônica da escola; 

3) Elaborar o Plano de viabilidade econômico-financeira do 

empreendimento; 

4) Estabelecer os processos de parceria, de financiamento e de legalização 

do empreendimento; 

5) Elaborar o Documento Técnico Final. 

 

Objetivos: 



Ação Trimestre Resultados Esperados Resultados alcançados 

 Levantamento de dados 

secundários e bibliografias 

pertinentes; 

 Entrevistas com especialistas, 

pesquisadores e empresários 

relacionados; 

 Visitas a projetos similares 

(escolas, centros de tecnologia, 

etc.); 

 Elaboração de relatório parcial 

sobre a Pesquisa 

1º  Informações ao 

desenvolvimento do 

projeto, base para a 

realização dos objetivos 

subseqüentes; 

 Contatos e troca de 

experiência; 

 Relatório parcial (tema, 

público-alvo, experiências 

similares, metodologias, 

processos legais, etc.. 

 Mais de 200 

referências 

bibliográficas; 

 Mais de 120 sites 

visitados; 

 18 entrevistados; 

 6 projetos similares 

visitados; 

 Relatório Parcial 

elaborado. 



Ação Trimestre Resultados Esperados Resultados alcançados 

 Fórum sobre educação 

para a sustentabilidade 

 Criação de um blog para 

discutir a temática 

 Seminário Interno da 

Equipe e consultores 

voluntários e contratados 

para definição dos 

princípios teóricos e 

metodológicos da escola 

sustentável; 

 Elaboração do Projeto 

Político-pedagógico e 

Programa de usos e 

necessidades da escola. 

2º e 3º   Estabelecimento de um processo participativo 

para elencar os fundamentos político-

pedagógicos da proposta de Escola 

Sustentável do LN;  

 Debates produtivos sobre o tema, com 

Educadores e profissionais ligados à educação 

do Litoral Norte, bem como com o público-alvo 

e suas comunidades; 

 Difusão dos valores, princípios e práticas da 

educação para sustentabilidade; 

 Proposições sobre demandas educacionais e 

de trabalho para a região; 

 Blog criado, propiciando a participação de 

interessados no tema. 

 Projeto Político-pedagógico. 

 Fórum a ser 

realizado no 

Evento Regional 

de EA – 26 de 

maio 

 Blog criado (rede 

estabelecida, 

pesquisa) 

 Oficinas: GTEA 

(realizada) e CJ 

(Evento EA) 

 PPP em 

andamento 



Ação Trimestre Resultados Esperados Resultados alcançados 

 Concurso de projetos 

arquitetônicos. 

 Seminário interno da 

equipe – orientações 

Plano de Viabilidade 

financeira (PVF) 

 Consultor contratado 

PVF   

 Levantamento de 

possíveis parceiros 

 Plano de viabilidade 

financeira do 

empreendimento 

2º  e 3º   Concurso realizado 

com um conjunto de 

sugestões de projetos 

produzidos a partir do 

Programa de usos e 

necessidades da 

escola. 

 Troca “produtiva” de 

informações sobre o 

tema com apoio 

técnico. 

 Plano de viabilidade 

econômico financeira 

do empreendimento 

realizado 

 Elaboração de texto base e 

edital para o Concurso 

 Divulgação no blog 

 4 participantes inscritos – 

plantas e programa de usos e 

necessidades 

 Processo de avaliação e 

relatoria com sugestões ao 

projeto arquitetônico  

 Elaboração do Plano de 

trabalho para Consultoria PVF 

 Consultor PVF em processo 

de contratação 



Ação Trimestre Resultados Esperados Resultados alcançados 

 Consultoria técnico-

jurídica junto ao 

Ministério da Educação;  

 Reuniões com 

possíveis parceiros e 

financiadores para 

apresentação do 

projeto.  

3º   Procedimentos legais 

verificados e 

instituídos; 

 Parcerias identificadas 

e potencialmente 

estabelecidas; 

 Em desenvolvimento 

 Seminário Interno da 

Equipe e consultores 

voluntários; 

3º   Indicadores de 

diretrizes de uma 

escola sustentável 

definidos; 

 Documento Técnico 

Final 

 Sumário elaborado 

 Em desenvolvimento 



Reuniões presenciais e virtuais 

RESULTADO: Planos de trabalho para 

alcance das metas estabelecidas  

Pesquisa  bibliográfica  

RESULTADOS: Mais de 200 documentos, 

entre referências e legislação; 

Mais de120 links entre artigos, experiências, 

instituições governamentais e ONGs. 

 

Artigo produzido: „Os princípios para uma 

educação denominada sustentável‟ 



• „Escolas sustentáveis‟ é um  tema inovador 

 – há pouca referência bibliográfica! 

 

• Tese de doutorado sobre Escolas Sustentáveis da USP (FERRAZ, 2008) 

– 1ª no Brasil sobre o tema (realizada em Ubatuba/SP) 

 

• Livro Eco-escolas do IPEC (LEGAM, 2004) 

 – 1º no Brasil sobre o tema   



Rachel Trajber e equipe - CGEA/MEC  (DF) 

Leopoldo Jorge Alves - DP/FNDE (DF) 

Patrícia Mendonça  - Consultora MMA (DF) 

Ondalva Serrano -Programa Jovem – RBCV (SP) 

 Simone Regina Senna - Universidade Livre (PR)  

Suzana Maringoni - Escola Autonomia  e Mara 
Bastiani - Escola Sarapiguá (SC)  

Lucia Legan e Luciana Kalil - IPEC (GO) 

Lilian e Patrícia Marba – IPEMA (SP) 

Ana Carolina Corano e Marco Antonio Coelho – 
Cooperativa Educacional de Ubatuba 

Equipe da Diretoria de Projetos - FDE/SP 

 

 

 

RESULTADOS: 18 entrevistados e 6 

espaços visitados  

http://4.bp.blogspot.com/_kc89sKVUMWM/SrFkaczPVHI/AAAAAAAADr4/ZwlOSBZRRUI/S1600-R/Rachel+Trajber+4.jpg


• „Em nível governamental federal o tema começa a ser discutido no MEC e 

FNDE (incentivado pelo PNMC): Programa Mais Educação -Decreto º 7.083, 

DE 27 DE JANEIRO DE 2010 – 1ª legislação brasileira sobre o tema 

 

• Em nível governamental estadual o tema insere-se sob a ótica da redução 

de custos em programas de projetos escolares do FDE 

 (Canteiro de Obras, Materiais duráveis, PROCEL - Elektro, AQUA – Sabesp) 

 

• Em nível municipal (LN) não há nenhuma orientação expressiva, apenas 

segue-se políticas macro (A3P por exemplo)  

INTERESSE EM FORMALIZAR PARCERIA! 



• Os centros de tecnologia sustentável desenvolvem ações educativas 

relevantes, como formação de estagiários, atuação nas escolas locais, 

difusão do conhecimento e práticas através de cursos e consultorias; 

 

• Algumas escolas, autodenominadas alternativas, buscam desenvolver 

práticas sustentáveis, mas em sua maioria, não é um processo integrado 

e contínuo dentro do currículo, da gestão e da edificação escolar. 

   



• Elaboração (EDITAL e Texto Base) e divulgação do Concurso „Estudo 

Preliminar Arquitetônico da Escola Sustentável de Ensino Médio do LN 

paulista‟  - 2 meses 

 

• 4 inscritos: Grupo do MBA(CEDS) – LN (pedagogas e arquitetos), Dupla 

de Ubatuba (arquiteta e biólogo), Dupla de Brasília (educadora e 

arquiteta), Arquiteto da UNICAMP. 

 

• Em processo de avaliação – Divulgação do resultado em 10 de maio 

• Premiação durante o I Fórum Regional de EA do LN    

 



• Oficina com GTEA – CBH/LN: contribuições 
nos 3 temas: Gestão, Pedagógico e Edificação 

• Composição do texto base para o PPP: 

1. Fundamentos para a realização do Projeto 
Político Pedagógico da Escola Sustentável. 

2. Proposta de Planejamento Socializado. 

3. A Carta escolar: Instrumento de planejamento 
e texto coletivo. 



•  Objetivo é comparar uma escola tradicional com uma sustentável em 

termos de custos financeiros para sua construção e manutenção. 

 

•Foi elaborado um documento de orientação ao Consultor. 

 

•Está sendo desenvolvido mediante o Texto base elaborado e as 

contribuições do Concurso.  



BRASIL. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Resolução CEB/CNE nº 3, de 26/6/98. 

 

BRASIL 2001. Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Lei No. 10.172 de 09 de janeiro de 2001 

 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

  

ONU 1948. Resolução 217 aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  
Assembléia Geral das Nações Unidas. De 10 de dezembro de 1948. 

  

SEE. Implementação da Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Resolução SE-76 da SEE, de 7 de novembro de 2008. 

  

SEE. Legislação do Ensino Fundamental e Médio Estadual. Unificação de Dispositivos Legais e Normativos relativos 
ao Ensino Fundamental e Médio. Coord. Leslie Maria José da Silva Rama. São Paulo. 2008 (392 p.) 

  

SEE. Proposta Curricular do Estado de São Paulo. Coord. Maria Inês Fini. São Paulo, 2008 (54p.) 

  

 



Objetivos: Divulgar ecoprojeto, atividades 

e resultados; pesquisar sobre o tema 

(questionário); promover trocas de 

diálogo e experiência.  



• Será realizado dia 26 de maio das 19 as 22 h na Faculdade Módulo 

 

• Objetivos: Apresentar os resultados do ecoprojeto e promover uma 

discussão produtiva para complementar o documento final 

 

• Serão convidados especialistas e educadores (I Fórum de EA e 

outros), além dos participantes e avaliadores do concurso 

 

• Será realizada uma Oficina com os jovens do LN durante o Fórum da 

juventude (27/maio) 



 Articulação da proposta com o MEC; 

 Articulação da proposta com FDE; 

 Divulgação e articulação entre professores, 
supervisores e dirigentes municipais e 
estaduais; 

 Participação no Evento Regional de Educação 
para Sustentabilidade; 



 Integração equipe (afinamento via internet) 

 Alguns materiais orientadores (tese Malu)  

 Consonância com momento de políticas públicas 
voltadas ao tema (MEC, Estado) 

 Concurso - projetos inspiradores! 

 70% das entrevistas propostas realizadas pelo Brasil 

 Cumprimento dos prazos 

 Artigo elaborado 

 Blog:  rede, trocas, pesquisa, divulgação. 

 



 Tempo curto geral (tema muito inovador!) 

 Tempo curto para o concurso e para realizar as oficinas 
por categorias. 

 Avaliação de mercado de trabalho para a juventude 

 



1. Projeto para financiamento externo 
2. Articulação com parceiros governamentais 

3. Pareceres técnicos 
4. Oficinas para reflexão sobre o projeto político pedagógico 

5. Aprofundamento do Projeto Político Pedagógico 



 Tema inovador constatado nas entrevistas e 
políticas públicas que deve ser encampado 
para sua execução no Litoral Norte. 


